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Obrazový snímač CMOS formátu FX s 45,7 milionu pixelů
a citlivostmi ISO 64–25 600
• Zachycení působivých detailů prostřednictvím 45,7 milionu efektivních pixelů
– nejvyšším počtem v historii firmy Nikon.
• Technologie obrazového snímače s přímým osvětlením fotodiod a výkonná redukce
šumu systému zpracování obrazu EXPEED 5 umožňující dosažení citlivosti ISO 25 600.
• Snímky s širokým dynamickým rozsahem při citlivosti ISO 64 – nejnižším nativním
nastavení mezi všemi výrobci fotoaparátů.
• Systém zpracování obrazu EXPEED 5 produkující jemnou tonalitu v extrémně živých
barvách.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8E FL ED VR • Expoziční režim: Režim [M], 1/320 s, f/4 • Vyvážení bílé barvy: Přímé sluneční světlo • Citlivost ISO: ISO 64 • Předvolba Picture Control: Automaticky © Jerry Ghionis

Množství všestranných funkcí pro svatební fotografy
• Tři velikosti formátu RAW: 45,4 milionu pixelů pro extrémně velké výstupy při použití
možnosti Velký (L), 25,6 milionu pixelů při použití možnosti Střední (M) a 11,4 milionu
pixelů vhodných pro digitální fotoalba při použití možnosti Malý (S).
• Nová jedinečná volba obrazového pole s poměrem stran obrazu 1 : 1 pro vyšší míru
všestrannosti.
• Měření orientované na nejvyšší jasy umožňující zachování jemné tonality a barevných
nuancí šatů.
• Výklopný 8cm/3,2˝ monitor s 2 359 000 pixely a komplexnějším dotykovým ovládáním
pro intuitivnější použití.
• Dlouhá výdrž baterie umožňující pořídit až cca 1 840 statických snímků*1 při použití
samotného těla fotoaparátu a 5 140 statických snímků*2 v kombinaci s volitelným
multifunkčním Battery Packem MB-D18.
*1 Podle standardů CIPA. S jednou dobíjecí lithium-iontovou baterií EN-EL15a.
*2 Podle standardů CIPA. S dobíjecí lithium-iontovou baterií EN-EL15a v těle fotoaparátu a s baterií ENEL18b/EN-EL18a v Battery Packu MB-D18. Při použití baterie EN-EL18b/ENEL18a je nutná volitelná
krytka prostoru pro baterii BL-5 a nabíječka baterií MH-26a/MH26.

Bezhlučné fotografování pro diskrétní zachycení veškerých
detailů s maximální ostrostí
• Funkce Bezhlučné fotografování* v režimu živého náhledu využívající elektronickou
závěrku a umožňující pořizovat snímky s 45 miliony pixelů bez mechanických zvuků
a zvuku závěrky: perfektní pro svatební obřady.
• Podpora fotografování snímací frekvencí 6 sn./s při 45 milionech pixelů nebo
30 sn./s při 8,6 milionu pixelů.
* V expozičních režimech A a M. V expozičních režimech P a S je slyšitelný zvuk náhonu clony.

Sériové snímání s frekvencí 9 sn./s a 153bodový AF systém
pro zachycení prchavých emocí na ostrých snímcích
• Možnost fotografovat snímací frekvencí cca 9 sn./s při použití volitelného
multifunkčního Battery Packu MB-D18* a cca 7 sn./s při použití samostatného těla
fotoaparátu.
• 153bodový AF systém s 99 křížovými snímači pokrývající více než 130 % plochy AF
systému fotoaparátu D810 pro přesné zaostřování a maximální kompoziční svobodu.
* S vloženou dobíjecí lithium-iontovou baterií EN-EL18b/EN-EL18a. Při použití baterie EN-EL18b/ENEL18a je nutná volitelná krytka prostoru pro baterii BL-5 a nabíječka baterií MH-26a/MH26.

Obrazové pole 1 : 1

• Objektiv: AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8E FL ED VR • Expoziční režim: Režim [M], 1/200 s, f/2,8 • Vyvážení bílé barvy: Přímé sluneční světlo • Citlivost ISO: ISO 3 200 • Předvolba Picture Control: Standardní © Jerry Ghionis
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Objektivy NIKKOR a blesky Nikon

AF-S NIKKOR 105 mm f/1.4E ED

AF-S NIKKOR 24-70 mm f/2.8E ED VR

Tento střední teleobjektiv s vysokou světelností využívá unikátní designovou
koncepci „vysoké kvality vzbuzující trojrozměrný dojem“ objektivů NIKKOR.
Objektiv poskytuje jemný přechod od ostře zachycené roviny ostrosti po
neostrá místa (bokeh) pro zprostředkování přirozené prostorové hloubky
objektů. Vynikající optický výkon objektivu zaručuje i v okrajových částech
obrazového pole vysoké rozlišení, ostré
zobrazení vzdálených objektů i při
použití plné světelnosti a výjimečnou
reprodukci bodových zdrojů světla.

Tento objektiv využívá pro dosažení pozoruhodné optické výkonnosti
asférický optický člen ze skla ED – jako první v řadě objektivů NIKKOR
– obsahuje tak optická skla ED, asférický optický člen a optické členy HRI
plus antireflexní vrstvy Nano Crystal Coat. Vylepšená redukce vibrací (VR)
nabízí účinnost ekvivalentní použití o 4 EV* kratšího času závěrky. Mezi
další význačné vlastnosti patří
elektromagnetická clona,
fluorová vrstva a vysoce odolné
tělo.

AF-S NIKKOR 70-200 mm f/2.8E FL ED VR

Blesk SB-5000

Tento teleobjektiv s vysokou světelností f/2,8 a zoomem má sníženou
hmotnost pro hbité fotografování v různých situacích. Pohyblivé součásti
a další části objektivu jsou utěsněné pro maximální odolnost proti prachu
a kapající vodě. Dále zlepšený optický výkon je zprostředkován nově
vyvinutým optickým systémem a využitím optických členů z fluoritu, ED
skel a skel HRI, stejně tak jako antireflexních vrstev Nano Crystal Coat.
Systém redukce vibrací nabízí v režimu Normal (Normální) vysokou
účinnost ekvivalentní
použití o 4 EV* kratšího
času závěrky. Zlepšena je
rovněž výkonnost náhonu
zaostřování a sledování
objektu, zatímco stabilní
řízení expozice zajišťuje
elektromagnetická clona.

Všestranný blesk s vysokým výkonem a podporou rádiového
pokrokového bezdrátového osvětlení,*1 který poskytuje naprosté
mistrovství s ohledem na práci s osvětlením v interiérech i exteriérech.
Blesk SB-5000 je schopen komunikovat pomocí rádiových vln na
vzdálenost až přibližně 30 m*2 s minimem rušení
překážkami nebo okolním osvětlením. Bez ohledu
na své vysoké směrné číslo 34,5 (m, ISO 100)*3 je
blesk SB-5000 díky svému chladicímu systému
schopen pracovat plynule v delším časovém úseku
než konvenční modely. Fotoaparát D850 nabízí
pokrokové bezdrátové osvětlení rovněž s opticky
řízenými blesky, jako je model SB-910.

* Podle standardů CIPA. Této hodnoty se dosáhne při nasazení objektivu na digitální jednookou
zrcadlovku formátu FX a nastavení nejdelší ohniskové vzdálenosti objektivu.
• Objektiv: AF-S NIKKOR 70–200 mm f/2,8E FL ED VR • Expoziční režim: Režim [M], 1/200 s, f/3,2 • Vyvážení bílé barvy: Přímé sluneční světlo • Citlivost ISO: ISO 1 600 • Předvolba Picture Control: Standardní © Jerry Ghionis

*1 Rádiové AWL s fotoaparátem D850 a bleskem SB-5000 vyžaduje
volitelné bezdrátové dálkové ovládání WR-R10 a adaptér WR-A10.
*2 Přibližný dosah ve výšce přibližně 1,2 m; mění se v závislosti na klimatických podmínkách,
přítomnosti překážek a podmínkách rádiové komunikace.
*3 Při nastavení pozice hlavy blesku na 35 mm, použití formátu FX a standardním rozložení osvětlení.

Specifikace digitální jednooké zrcadlovky Nikon D850
Typ fotoaparátu
Upevňovací bajonet
Efektivní obrazový úhel
Počet efektivních pixelů
Obrazový snímač
Celkový počet pixelů
Systém redukce prachu

Digitální jednooká zrcadlovka
Bajonet Nikon F (s AF propojením a AF kontakty)
Formát Nikon FX
45,7 milionu
Snímač CMOS o rozměru 35,9 × 23,9 mm
46,89 milionu
Čištění obrazového snímače, referenční data pro funkci Odstranění prachu ze snímku (vyžaduje
software Capture NX-D)
Velikost obrazu (v pixelech) • Obrazové pole FX (36×24): 8 256 × 5 504 (L: 45,4 milionu), 6 192 × 4 128 (M: 25,6 milionu), 4 128 ×
2 752 (S: 11,4 milionu) • Obrazové pole 1,2× (30×20): 6 880 × 4 584 (L: 31,5 milionu), 5 152 × 3 432 (M:
17,6 milionu), 3 440 × 2 288 (S: 7,8 milionu) • Obrazové pole DX (24×16): 5 408 × 3 600 (L: 19,4 milionu),
4 048 × 2 696 (M: 10,9 milionu), 2 704 × 1 800 (S: 4,8 milionu) • Obrazové pole 5 : 4 (30×24): 6 880 ×
5 504 (L: 37,8 milionu), 5 152 × 4 120 (M: 21,2 milionu), 3 440 × 2 752 (S: 9,4 milionu) • Obrazové pole
1 : 1 (24×24): 5 504 × 5 504 (L: 30,2 milionu), 4 128 × 4 128 (M: 17 milionů), 2 752 × 2 752 (S: 7,5 milionu)
• Snímky formátu FX pořízené během záznamu videosekvence: 8 256 × 4 640 (L: 38,3 milionu), 6 192 ×
3 480 (M: 21,5 milionu), 4 128 × 2 320 (S: 9,5 milionu) • Snímky formátu DX pořízené během záznamu
videosekvence: 5 408 × 3 040 (L: 16,4 milionu), 4 048 × 2 272 (M: 9,1 milionu), 2 704 × 1 520 (S: 4,1 milionu)
Formát souborů
• NEF (RAW): 12 nebo 14 bitů (bezeztrátově komprimované, komprimované nebo nekomprimované);
dostupné velké, střední a malé snímky (střední a malé snímky jsou zaznamenávány s barevnou
(bitovou) hloubkou 12 bitů s využitím bezeztrátové komprese) • TIFF (RGB) • JPEG: Standardní
algoritmus JPEG s volitelnou kompresí Jemný (cca 1 : 4), Normální (cca 1 : 8) a Základní (cca 1 : 16);
možnost použití komprese pro optimální kvalitu • NEF (RAW)+JPEG: Záznam snímku současně ve
formátech NEF (RAW) a JPEG
Systém Picture Control
Vestavěné základní předvolby Automaticky, Standardní, Neutrální, Živé, Monochromatické, Portrét,
Krajina, Ploché; možnost modifikace parametrů u vybraných předvoleb Picture Control; možnost
uložení uživatelských předvoleb Picture Control
Paměťová média
Paměťové karty XQD, SD (Secure Digital) a paměťové karty SDHC a SDXC s podporou UHS-II
Dva sloty pro paměťovou Oba sloty lze použít jako hlavní nebo záložní slot, resp. lze oba sloty použít k oddělenému ukládání
kartu
snímků ve formátech NEF (RAW) a JPEG; snímky lze kopírovat mezi paměťovými kartami v obou slotech
Systém souborů
DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge
Hledáček
Pevně vestavěný pentagonální hranol
Obrazové pole
• FX (36×24): cca 100 % obrazu horizontálně a 100 % obrazu vertikálně • 1,2× (30×20): cca 97 % obrazu
horizontálně a 97 % obrazu vertikálně • DX (24×16): cca 97 % obrazu horizontálně a 97 % obrazu
vertikálně • 5 : 4 (30×24): cca 97 % obrazu horizontálně a 100 % obrazu vertikálně
• 1 : 1 (24×24): cca 97 % obrazu horizontálně a 100 % obrazu vertikálně
Zvětšení
Cca 0,75× (objektiv 50 mm f/1,4 zaostřený na nekonečno, −1 m−1)
Předsunutí výstupní pupily okuláru 17 mm (−1 m−1; od vrcholu oční čočky okuláru hledáčku)
Dioptrická korekce
−3 až +1 m−1
Zaostřovací matnice
Čirá matnice typu B BriteView Clear Matte Mark VIII se značkami oblasti činnosti automatického
zaostřování a možností zobrazení pomocné mřížky
Zrcadlo
Automaticky vratné
Kontrola hloubky ostrosti Stisknutím tlačítka Pv se clona objektivu zavře na hodnotu vybranou uživatelem (režimy A a M) nebo
nastavenou fotoaparátem (režimy P a S)
Clona objektivu
Elektronicky řízená automatická irisová clona
Objektivy AF NIKKOR včetně typů G, E a D (pro objektivy PC-NIKKOR platí určitá omezení), objektivy DX
Kompatibilní objektivy
[při použití obrazového pole DX (24 × 16)], objektivy AI-P NIKKOR a objektivy systému AI bez CPU (pouze
expoziční režimy A a M); objektivy IX-NIKKOR, objektivy pro F3AF a objektivy bez systému AI nelze použít
Elektronický dálkoměr lze použít s objektivy o světelnosti f/5,6 nebo vyšší (elektronický dálkoměr podporuje
15 zaostřovacích polí, z nichž 9 je k dispozici pro výběr, rovněž s objektivy o světelnosti f/8 nebo vyšší)

Typ závěrky

Elektronicky řízená mechanická štěrbinová závěrka s vertikálním chodem; funkce závěrky s elektronickou
první lamelou dostupná při použití režimu tiché expozice, tichého sériového snímání a předsklopení zrcadla
1/8 000 až 30 s v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 EV, bulb (B), time (T), X250
X = 1/250 s; synchronizace s časy závěrky 1/250 s a delšími; podpora automatické vysoce rychlé FP
synchronizace blesku
S (jednotlivé snímky), Cl (pomalé sériové snímání), Ch (rychlé sériové snímání), Q (tichá expozice),
Qc (tiché sériové snímání), E (samospoušť), Mup (předsklopení zrcadla)
Přibližná snímací frekvence • Při vložení baterie EN-EL18b do Battery Packu MB-D18
Cl: 1 až 8 sn./s, Ch: 9 sn./s, Qc: 3 sn./s
• Ostatní zdroje energie
Cl: 1 až 6 sn./s, Ch: 7 sn./s, Qc: 3 sn./s
Samospoušť
2 s, 5 s, 10 s, 20 s; 1 až 9 expozic v intervalech 0,5, 1, 2 nebo 3 s
Systém měření expozice TTL měření expozice pomocí RGB snímače 180K (180 000 pixelů)
Režimy měření expozice • Měření Matrix: 3D Color Matrix III (objektivy typu G, E a D); Color Matrix III (ostatní objektivy
s vestavěným CPU); Color Matrix – při použití objektivů bez CPU a zadání dat objektivu uživatelem
• Integrální měření se zdůrazněným středem: 75 % citlivosti měření je soustředěno do kruhové plošky o
průměru 12 mm uprostřed obrazového pole; průměr této plošky lze změnit na 8, 15 nebo 20 mm, resp.
lze měřit integrálně celé obrazové pole (objektivy bez CPU a objektiv AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 mm
f/3,5–4,5E ED využívají plošku o průměru 12 mm) • Bodové měření: měří kruhovou plošku o průměru
4 mm (cca 1,5 % obrazového pole) v místě vybraného zaostřovacího pole (objektivy bez CPU a objektiv
AF-S Fisheye NIKKOR 8–15 mm f/3,5–4,5E ED využívají plošku o průměru 12 mm) • Měření orientované
na nejvyšší jasy: k dispozici s objektivy typu G, E a D
Pracovní rozsah
• Měření Matrix a integrální měření se zdůrazněným středem: −3 až 20 EV • Bodové měření: 2 až 20 EV
(ISO 100, objektiv f/1,4, 20 °C) • Měření orientované na nejvyšší jasy: 0 až 20 EV
Propojení expozimetru
Kombinované CPU a AI
Expoziční režimy
Programová automatika (P) s flexibilním programem; clonová automatika (S); časová automatika (A);
manuální expoziční režim (M)
Korekce expozice
−5 až +5 EV v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 EV
Expoziční paměť
Změřenou hodnotu jasu lze uložit do paměti
Citlivost ISO
ISO 64 až 25 600 v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 EV; lze nastavit rovněž na cca 0,3, 0,5, 0,7 nebo 1 EV
(doporučený expoziční index) (ekvivalent ISO 32) pod ISO 64, resp. na cca 0,3, 0,5, 0,7, 1 nebo 2 EV (ekvivalent ISO 102 400) nad
ISO 25 600; možnost automatické regulace citlivosti ISO
Funkce Active D-Lighting Volitelná nastavení Automaticky, Velmi vysoký, Vysoký, Normální, Nízký a Vypnuto
Automatické zaostřování AF modul Nikon Multi-CAM 20K s fázovou detekcí TTL, jemným doladěním zaostření a 153
zaostřovacími poli (včetně 99 křížových snímačů a 15 snímačů s podporou světelnosti f/8), z nichž 55
(35 křížových snímačů a 9 snímačů s podporou světelnosti f/8) je k dispozici pro výběr
Pracovní rozsah
−4 až +20 EV (ISO 100, 20 °C)
Časy závěrky
Synchronizační čas pro
práci s bleskem
Snímací režimy

Zaostřovací režimy

Zaostřovací pole
Režimy činnosti
zaostřovacích polí
Blokování zaostření

• Automatické zaostřování (AF): Jednorázové zaostření (AF-S); kontinuální zaostřování (AF-C);
automatická aktivace prediktivního zaostřování v závislosti na stavu fotografovaného objektu
• Manuální zaostřování (M): lze použít elektronický dálkoměr
153 zaostřovacích polí, z nichž 55 nebo 15 je k dispozici pro výběr
Jednotlivá zaostřovací pole, dynamická volba 9, 25, 72 nebo 153 zaostřovacích polí, 3D sledování
objektu, skupinová volba zaostřovacích polí, automatická volba zaostřovacích polí
Zaostřenou vzdálenost lze zablokovat namáčknutím tlačítka spouště do poloviny (jednorázové
zaostření) nebo stisknutím středu pomocného voliče

Řízení záblesku

TTL: i-TTL řízení záblesku s využitím RGB snímače 180K (cca 180 000 pixelů); i-TTL vyvažovaný
vyjasňovací záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky v kombinaci s měřením Matrix, integrálním
měřením se zdůrazněným středem a měřením orientovaným na nejvyšší jasy; standardní i-TTL
vyjasňovací záblesk pro digitální jednooké zrcadlovky v kombinaci s bodovým měřením
Zábleskové režimy
Synchronizace na první lamelu, synchronizace s dlouhými časy, synchronizace na druhou lamelu,
redukce efektu červených očí, redukce efektu červených očí včetně synchronizace s dlouhými časy;
synchronizace s dlouhými časy včetně synchronizace na druhou lamelu; vypnuto
Korekce zábleskové expozice −3 až +1 EV v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 EV
Indikace připravenosti k záblesku Svítí po plném nabití volitelného blesku; bliká po vyzáření záblesku na plný výkon
Sáňky pro upevnění příslušenství Standardní sáňky ISO 518 se středovým synchronizačním kontaktem, datovými kontakty a aretací
Systém kreativního
i-TTL řízení záblesku, rádiové pokrokové bezdrátové osvětlení, optické pokrokové bezdrátové
osvětlení Nikon (CLS)
osvětlení, modelovací osvětlení, blokování zábleskové expozice, přenos hodnoty barevné teploty
záblesku, automatická vysoce rychlá FP synchronizace blesku, velkoplošné pomocné světlo AF,
unifikované nastavení blesku
Synchronizační konektor Standardní synchronizační konektor ISO 519 s aretačním závitem
Vyvážení bílé barvy
Automaticky (3 typy), automatické vyvážení bílé barvy pro přirozené světlo, žárovkové světlo,
zářivkové světlo (7 typů), přímé sluneční světlo, blesk, zataženo, stín, manuální nastavení (možnost
uložení až 6 hodnot, možnost bodového měření vyvážení bílé barvy v režimu živého náhledu), výběr
barevné teploty (2 500 K až 10 000 K), vše s možností jemného vyvážení
Typy bracketingu
Expoziční, zábleskový, vyvážení bílé barvy a ADL
Režimy živého náhledu
C (živý náhled pro statické snímky), 1 (živý náhled pro videosekvence)
Zaostřovací režimy
• Automatické zaostřování (AF): Jednorázové zaostření (AF-S); nepřetržité zaostřování (AF-F) • Manuální
v režimu živého náhledu zaostřování (M)
Režimy činnosti zaostřovacích Zaostřování s detekcí tváří, velkoplošná zaostřovací pole, standardní zaostřovací pole, přesná
polí v režimu živého náhledu zaostřovací pole, sledování objektu
Automatické zaostřování Automatické zaostřování s detekcí kontrastu v libovolném místě obrazového pole (při použití režimu
v režimu živého náhledu Zaostřování s detekcí tváří nebo Sledování objektu volí fotoaparát místo zaostření automaticky)
Videosekvence – měření expozice TTL měření expozice pomocí obrazového snímače
Videosekvence – režimy Měření Matrix, integrální měření se zdůrazněným středem a měření orientované na nejvyšší jasy
měření expozice
Videosekvence – velikost • 3 840 × 2 160 (4K UHD); 30p (progresivní), 25p, 24p • 1 920 × 1 080; 60p, 50p, 30p, 25p, 24p
obrazu (v pixelech)
• 1 280 × 720; 60p, 50p • 1 920 ×1 080 (zpomalený záznam); 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5
Přesné snímací frekvence pro nastavení 60p, 50p, 30p, 25p a 24p jsou 59,94, 50, 29,97, 25 a 23,976 sn./s; všechny volitelné
a snímací frekvence
možnosti velikostí obrazu s výjimkou možnosti 3 840 × 2 160 (kdy je kvalita pevně nastavena na hodnotu H) a možnosti
1 920 × 1 080 zpomalený záznam (kdy je kvalita pevně nastavena na hodnotu „normální“) umožňují volbu kvality

Formát souborů
Komprese videa
Formát záznamu zvuku
Videosekvence – zařízení
pro záznam zvuku
Videosekvence – citlivost ISO

MOV, MP4
Pokročilé kódování videa H.264/MPEG-4
Lineární PCM, AAC
Vestavěný stereofonní nebo externí mikrofon; regulace citlivosti
• Expoziční režimy P, S a A: Automatická regulace citlivosti ISO (ISO 64 až Hi 2) s volitelným horním

(doporučený expoziční index) limitem • Expoziční režim M: Dostupná automatická regulace citlivosti ISO (ISO 64 až Hi 2) s volitelným

horním limitem; manuální volba citlivosti ISO (ISO 64 až 25 600 v krocích po 1/3, 1/2 nebo 1 EV) včetně
volitelných možností ekvivalentních hodnotám o přibližně 0,3, 0,5, 0,7, 1 nebo 2 EV (ekvivalent
ISO 102 400) nad hodnotou ISO 25 600
Videosekvence – Active D-Lighting Volitelná nastavení: Stejné nastavení jako pro fotografování, Velmi vysoký, Vysoký, Normální, Nízký a Vypnuto
Videosekvence – maximální 29 min 59 s
doba záznamu
Další možnosti videosekvencí Indexování, časosběrné videosekvence, elektronická redukce vibrací
Monitor
8cm/3,2˝ výklopný dotykový monitor TFT LCD s cca 2 359 000 pixely (XGA), pozorovacím úhlem cca
170 °, zobrazením cca 100 % obrazového pole a manuální regulací jasu
Přehrávání
Jednotlivé snímky a náhledy (4, 9 nebo 72 snímků), zvětšení výřezu snímku, zvětšení výřezu snímku
s oříznutím, přehrávání videosekvencí, prezentace snímků a videosekvencí, zobrazení histogramů,
indikace nejvyšších jasů, zobrazení informací o snímku, zobrazení dat o poloze, hodnocení snímků
a automatické otáčení snímků
USB
SuperSpeed USB (USB 3.0 s mikrokonektorem typu B); doporučuje se připojovat k vestavěnému portu USB
Výstup HDMI
Konektor HDMI typu C
Zvukový vstup
Stereofonní konektor mini jack (průměr 3,5 mm; podpora napájení)
Zvukový výstup
Stereofonní konektor mini jack (průměr 3,5 mm)
Desetikolíkový konektor Lze použít k připojení volitelných kabelových spouští MC-30A/MC-36A, infračerveného dálkového
dálkového ovládání
ovládání ML-3, bezdrátových dálkových ovládání WR-R10 (vyžaduje adaptér WR-A10) a WR-1, resp.
jednotky GPS GP-1/GP-1A
Bezdrátové sítě
• Standardy: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g • Pracovní frekvence: 2 412 až 2 462 MHz (kanály 1 až 11)
• Maximální výstupní výkon: 8,5 dBm (EIRP) • Autentizace: Otevřený systém, WPA2-PSK
Bluetooth
• Komunikační protokoly: Specifikace Bluetooth verze 4.1 • Pracovní frekvence: 2 402 až 2 480 MHz
(Bluetooth), 2 402 až 2 480 MHz (Bluetooth Low Energy)
Dosah (přímý výhled)
Cca 10 m při absenci rušení; dosah se může měnit v závislosti na síle signálu a přítomnosti nebo
nepřítomnosti překážek
Podporované jazyky
Arabština, bengálština, bulharština, čínština (zjednodušená a tradiční), čeština, dánština, nizozemština,
angličtina, finština, francouzština, němčina, řečtina, hindština, maďarština, indonéština, italština,
japonština, korejština, maráthština, norština, perština, polština, portugalština (portugalská a brazilská),
rumunština, ruština, srbština, španělština, švédština, tamilština, telugština, thajština, turečtina,
ukrajinština, vietnamština
Baterie
Jedna dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15a/EN-EL15*
Battery Pack
Volitelný multifunkční Battery Pack MB-D18 s jednou dobíjecí lithium-iontovou baterií EN-EL18b/ENEL18a/EN-EL18 (dostupná samostatně), jednou dobíjecí lithium-iontovou baterií EN-EL15a/EN-EL15*
nebo osmi alkalickými, nikl-metal hydridovými nebo lithiovými bateriemi AA; při použití baterií
EN-EL18b/ENEL18a/EN-EL18* je nutná nabíječka baterií MH-26a/MH26 a krytka prostoru pro baterii
BL-5 (obojí dostupné samostatně)
Síťový zdroj
Síťový zdroj EH-5c/EH-5b; vyžaduje konektor pro připojení síťového zdroje EP-5B (dostupný
samostatně)
Stativový závit
1/4˝ (ISO 1222)
Rozměry (Š × V × H)
Cca 146 × 124 × 78,5 mm
Hmotnost
Cca 1 005 g s baterií a paměťovou kartou XQD, ale bez krytky těla; cca 915 g (pouze tělo fotoaparátu)
Provozní podmínky
Teplota: 0 až 40 °C; vlhkost: 85 % nebo méně (bez kondenzace)
Dodávané příslušenství
Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL15a, nabíječka baterií MH-25a, okulár hledáčku s fluorovou
(může se lišit v závislosti na vrstvou DK-17F, kabel USB UC-E22, spona kabelu HDMI/USB, popruh AN-DC18, krytka těla BF-1B
zemi nebo regionu prodeje)
* Při použití baterie EN-EL18 namísto baterie EN-EL18b/EN-EL18a a při použití baterie EN-EL15 namísto baterie EN-EL15a lze na jedno nabití pořídit
méně snímků/kratší záznam videosekvence.
• XQD je ochranná známka společnosti Sony Corporation. • Loga SD, SDHC a SDXC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC.
• PictBridge je ochranná známka. • HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou registrované ochranné známky, resp.
ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC. • Logotyp Bluetooth® a loga jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth
SIG, Inc. a veškeré jejich použití společností Nikon Corporation probíhá v rámci licence. • Ostatní názvy
produktů a značek jsou ochranné známky, resp. registrované ochranné známky příslušných vlastníků.
• Obrázky v hledáčcích, na displejích a monitorech LCD znázorněné v tomto materiálu jsou simulované.

Specifikace a vybavení se mohou změnit bez předchozího oznámení či závazku ze strany výrobce. Listopad 2017
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